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Anunț al U.M. 02523 Bucureşti  
privind rezultatele finale ale concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin 

chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind 
chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al 

subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului 
Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017, cu 

modificările și completările ulterioare 
 

 
OFIŢERI: 

Arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcţii şi fortificaţii (094)”: 
 

Nr. 
crt. 

Gradul (după caz), numele şi 
prenumele candidatului* 

NOTA 
OBŢINUTĂ 

ADMIS/ 
RESPINS/ 
ABSENT 

Obs. 

1. Ofițer specialist arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcţii şi fortificaţii 
(094)”, în Biroul coordonare execuție proiecte NSIP din Secția dirigenție lucrări la U.M. 02444 Sibiu. 

1.  BENȚA Carolina-Maria 
ANDREEA-MARIA - RESPINS 

la testele eliminatorii de aptitudini 
susţinute în data de 04.11.2021 – 

C.Z.S.O. Alba Iulia 

2.  CHIRIAC Emil GIGI-COSMIN 6,00 ADMIS - 

3.  LĂȚEA Mihai-Nicușor PETRE-
BOGDAN - ABSENT 

la testele eliminatorii de aptitudini 
susţinute în data de 04.11.2021 – 

C.Z.S.O. Alba Iulia 

4.  LUNGU George IONUȚ-IULIAN - RESPINS 
la testele eliminatorii de aptitudini 
susţinute în data de 04.11.2021 – 

C.Z.S.O. Alba Iulia 

5.  TRIF Alexandru ALEXANDRA - RESPINS 

Neîndeplinirea condiţiilor privind  
domeniul şi specializarea studiilor 

necesare încadrării funcției 
– Art. 9 alin. (3) lit. f) din Ordinul 
ministrului apărării naţionale nr. 

M 124/2017 
 

Arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcții civile, industriale și 
agroozootehnice (096)”:  
 

Nr. 
crt. 

Gradul (după caz), numele şi 
prenumele candidatului* 

NOTA 
OBŢINUTĂ 

ADMIS/ 
RESPINS/ 
ABSENT 

Obs. 

1. Ofiţer specialist arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcții civile, 
industriale și agrozootehnice (096)”, în Biroul planificare proiecte din Secția programul NATO de 
investiții în securitate (NSIP) la U.M. 02547 București. 
1. PETRACHE Gheorghe-Ionică 

DANIEL-FLORIN 
10,00 ADMIS - 

2. NICHIFOR Adrian SEBASTIAN-
COSMIN 

9,65 RESPINS 
- 

* Candidaţii se înscriu în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. 
 
NOTĂ: Candidaţii declaraţi ADMIS sunt rugaţi să se prezinte la U.M. 02523 Bucureşti în vederea 
completării dosarului privind chemarea/rechemarea în activitate cu următoarele documente: acte de 
studii/foi matricole/certificate de absolvire/ adeverinţe LEGALIZATE; adeverinţe de la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă sau alte documente necesare stabilirii vechimii în 
specialitate/vechimii în muncă în ORIGINAL. 
 
 
 
 


